
Ação de Extensão Universitária 

1ª Olimpíada Interna de Contabilidade da UFPR 

Setor de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Ciências Contábeis 

 

1. Responsabilidade: 

A Olimpíada Interna de Contabilidade da Universidade Federal do Paraná – UFPR, é uma realização 

do Departamento de Ciências Contábeis – DECONT, do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. 

 

2. Características: 

A Olimpíada Interna de Contabilidade da UFPR é dirigida aos alunos regularmente matriculados no 

Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Paraná – UFPR e aos alunos egressos do 

referido curso.  

 

3. Objetivos: 

3.1. Estimular e promover o estudo das Ciências Contábeis entre alunos e egressos do curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Federal de Paraná. 

3.2. Contribuir para a melhoria da qualidade da educação superior. 

3.3. Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas. 

3.4. Contribuir para a integração dos alunos das instituições públicas e privadas de ensino superior, 

dos institutos de pesquisa e das sociedades científicas. 

3.5. Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

3.6. Selecionar os 5 (cinco) alunos, devidamente matriculados no curso, com maiores notas para 

participarem da Olimpíada Brasileira de Contabilidade. 

 

4. Das etapas: 

4.1. A Olimpíada Interna de Contabilidade da UFPR realizar-se-á em uma única etapa com a 

aplicação de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha) e prova subjetiva (2 questões tipo 

estudo de caso) a todos os candidatos inscritos. 

 

5. Das inscrições: 

5.1. A inscrição na 1ª Olimpíada Interna de Contabilidade da UFPR poderá ser feita pelos alunos do 

curso de Ciências Contábeis da UFPR que estejam matriculados e cursando regularmente o curso, e 

pelos alunos egressos do referido curso 

5.2. As inscrições são gratuitas e ocorrerão de 12/07/2019 à 20/08/2019, mediante o preenchimento 

da ficha de inscrição disponível em: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwT8U8a97q71NgMCbuu1SO98JNna0E5egrY1_Mm_6OqPa-

gA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

5.3. Só serão aceitas inscrições dentro da data-limite fixada no calendário oficial da Olimpíada. Não 

serão aceitas inscrições enviadas em mensagens eletrônicas, via fax ou por meio postal. 

 

6. Das provas: 

6.1. Serão aplicadas duas provas, uma objetiva e uma discursiva. 

6.2. A prova objetiva será composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. A pontuação 

atribuída será de 2,0 (dois) pontos para cada questão, totalizando 80,0 (oitenta) pontos.  

6.3. A prova discursiva será composta de 2 (duas) questões do tipo estudo de caso, cada uma valendo 

10,0 (dez) pontos. 

6.4. A nota final atribuída a cada participante corresponderá à soma das notas obtidas nas provas 

objetiva e discursiva, que valem 100,0 (cem) pontos no total. 

6.5. As provas serão realizadas no dia 24/08/2019, no período das 14:00h às 18:00h, no Setor de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Paraná. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwT8U8a97q71NgMCbuu1SO98JNna0E5egrY1_Mm_6OqPa-gA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwT8U8a97q71NgMCbuu1SO98JNna0E5egrY1_Mm_6OqPa-gA/viewform?vc=0&c=0&w=1


6.5.1. O ensalamento será divulgado, por meio de edital e por e-mail aos candidatos inscritos, dois 

dias antes da data de realização da prova. 

6.6. As provas serão corrigidas pelos professores coordenadores da 1ª Olimpíada Interna de 

Contabilidade da UFPR, responsáveis pelo Projeto de Extensão, seguindo as instruções e os gabaritos 

elaborados pela Coordenação Geral da Olimpíada, do Departamento de Ciências Contábeis da 

Universidade de Brasília – UNB. 

6.7. Será admitido o uso de máquina calculadora simples, quatro funções. Outras calculadoras 

científicas não serão permitidas. 

6.8. As questões das provas serão elaboradas dentro das seguintes áreas temáticas e assuntos: 

 

a) Teoria da contabilidade  
1. Usuário da informação contábil 

2. Antecedentes históricos da contabilidade 

3. Princípios contábeis e estrutura conceitual da contabilidade 

4. Ambiente econômico da contabilidade 

5. Processo de normatização contábeis 

6. Ativo e passivo: mensuração e avaliação 

7. Patrimônio líquido e evidenciação contábil  

8. Receitas, despesas, ganhos e perdas 

  

b) Contabilidade societária  
1. Legislação societária 

2. Normas contábeis nacionais e internacionais (CVM, CPC e IASB) 

3. Debêntures e ações 

4. Procedimentos contábeis exigidos 

5. Correção monetária integral 

6. Avaliação de investimentos pelo método da equivalência patrimonial 

7. Consolidação das demonstrações contábeis 

8. Conversão das demonstrações contábeis 

9. Reorganização societárias e combinações de negócios 

10. Estrutura conceitual da contabilidade 

11. Disponível – caixa e equivalentes de caixa 

12. Contas a receber. Clientes. Outros créditos 

13. Estoques. Inventários periódico e permanente 

14. Ativos especiais e despesas antecipadas 

15. Realizável a longo prazo (não circulante). Investimentos temporários. Ajuste a valor presente 

16. Instrumentos financeiros. Mensuração do valor justo 

17. Investimentos. Propriedade para investimento e participação permanente em outras cias 

18. Imobilizado. Depreciação. Amortização. Exaustão. Redução ao valor recuperável 

19. Intangível. Ativo biológico 

20. Fornecedores. Empréstimo. Financiamento 

21. Obrigações fiscais e outras obrigações 

22. Exigível a longo prazo (não circulante)  

23. Antecipação de receitas e obrigações 

24. Provisões. Passivos Contingentes. Ativos Contingentes 

25. Patrimônio líquido. Composição. Constituição. Integralização. Ajuste de avaliação patrimonial 

 

c) Auditoria 

1. Normas Técnicas e Profissionais de Auditoria (Fundamentos da auditoria contábil 

2. Perfil do auditor contábil, Normas brasileiras de auditoria, Normas da IFAC) 

3. Planejamento de Auditoria (Conceituação, Objetivos, Plano e programa de auditoria  

4. Realização de testes de auditoria, Realização de procedimentos de revisão analítica) 



5. Auditoria das Contas Patrimoniais e Resultado  

6. Pareceres de Auditoria (Tipos de parecer - com ressalva, sem ressalva, parecer adverso, com 

abstenção de opinião-  Parágrafo de ênfase)  

 

d) Contabilidade de custos  

1. Custo, despesa, perda e investimento 

2. Sistema de acumulação de custos 

3. Custeio por absorção 

4. Custos, decisão e controle 

5. Custeio variável 

6. Custeio ABC 

7. Custo, volume e Lucro 

8. Custo-padrão 

 

e)  Perícia contábil 

1. Conceitos 

2. Fundamentação legal 

3. Normas profissionais (NBC PP) e técnicas (NBC TP) 

4. Tipos de perícia 

5. Perícia x Auditoria 

6. Nomeação 

7. Proposta de honorários 

8. Planejamento 

9. Formulação e resposta aos quesitos 

10. Diligência 

11. Prova e evidência 

12. Laudo pericial 

 

f) Contabilidade pública e orçamento 

1. Estrutura conceitual para a contabilidade do setor público 

2. Princípios fundamentais de contabilidade sob perspectiva do setor público 

3. Conceito, objeto, campo de aplicação, objetivos e função social 

4. Princípios contábeis 

5. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) 

6. Interpretação da Legislação Básica Aplicada à Contabilidade do Setor Público 

7. Patrimônio público, conceito, classificação e grupos 

8. Receita (variações patrimoniais aumentativas): conceito, classificação e estágios, aspectos 

patrimoniais, aspectos legais, contabilização, deduções, renúncia e destinação da receita 

9. Dívida ativa 

10. Despesa (variações patrimoniais diminutivas): conceito, classificação e estágios, aspectos 

patrimoniais, aspectos legais, contabilização 

11. Plano de contas a plicado ao setor público e escrituração contábil 

12. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP: conceito, estrutura e contas do ativo, 

passivo, variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, resultado e controles do planejamento e 

orçamento 

13. Lançamentos típicos do PCASP: conceito, estrutura e fundamentos lógicos  

14. Sistemas de informações contábeis: subsistema de contas 

15. Escrituração contábil de operações típicas do setor público: previsão da receita, dotação da 

despesa, descentralização de créditos orçamentários e recursos financeiros; empenho, liquidação e 

pagamento da despesa; arrecadação, recolhimento, destinação da receita orçamentária pública; 

retenções tributárias; renúncia da receita, deduções da receita, restos a pagar, despesa de exercícios 

anteriores, regime de adiantamento (suprimento de fundos), operações de créditos 



16. Registros de aspectos patrimoniais: depreciações, amortização e exaustão; provisões; 

apropriação da receita e da despesa pelo regime de competência, contingências passivas, reservas, 

perdas, ajustes de exercícios anteriores demonstrações contábeis do setor Público 

17. Conceitos; aspectos legais; forma de apresentação, elaboração e análise dos demonstrativos da 

área pública: 

18. Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; Demonstração Variações Patrimoniais, do 

Fluxo de Caixa, do Resultado Econômico, das Mutações do Patrimônio Líquido 

19. Conceitos; aspectos legais; forma de apresentação, elaboração e análise dos demonstrativos. 

20. Evolução do orçamento; princípios orçamentários; aspectos jurídicos do orçamento; projeto de 

lei do orçamento no poder legislativo; plano plurianual; lei de diretrizes orçamentárias; lei 

orçamentária anual; execução orçamentária; estágios da receita e da despesa; Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF). 

 

g)  Contabilidade tributária 

1. Apuração e reconhecimento contábil (metodologia de cálculo do tributo direto e indireto, imposto 

de renda das pessoas jurídicas, CSLL, ICMS, ISSQN, IPI, Pis e Cofins, procedimento contábil) 

2. Elisão - planejamento tributário - (não ocorrência de fato gerador, diferimento do crédito tributário, 

procedimento contábil) 

3. Ajustes do lucro contábil para apuração do lucro real (adições e exclusões temporárias, adições e 

exclusões permanentes, prejuízo fiscal, demonstração do lucro real) 

4. Reconhecimento dos efeitos dos ajustes na apuração do lucro real (constituição de créditos 

tributários, constituição de obrigações tributárias) 

5. Apuração e escrituração de lucro Presumido e simples (apuração e reconhecimento dos tributos). 

 

h) Análise das Demonstrações Contábeis 

1. Análise vertical e horizontal (objetivos da análise horizontal e vertical, forma de cálculo da análise 

vertical e avaliação dos indicadores apurados) 

2. Análise e econômico-financeira (Índices de liquidez, Índices de endividamento) 

3. Gestão de caixa  

• prazo médio de renovação de estoques  

• prazo médio de recebimento de vendas  

• prazo médio de pagamento de compras  

4. Análise de capital de giro 

• Índices de rentabilidade 

5. Lucratividade ou margem operacional líquida  

• rentabilidade ou taxa de retorno dos acionistas 

• retorno sobre investimentos  

• retorno sobre o patrimônio líquido  

 

 

6. Critérios de desempate 

6.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte 

ordem: 

a) obtiver a maior nota na prova subjetiva; 

b) tiver maior Rendimento de Rendimento Acadêmico (IRA), na data da realização da 

Olimpíada. 

 

6.2 Os resultados serão divulgados até o dia 31/08/2019 nos murais do Departamento de Ciências 

Contábeis da UFPR. 

 

 

7. Certificados: 



7.1 Os alunos que realizarem as duas provas (objetiva e discursiva) da 1ª Olimpíada Interna de 

Contabilidade da UFPR farão jus ao certificado de participação. 

 

8. Dos recursos 

8.1 Será admitido recurso, sem efeito suspensivo, devidamente fundamentado, contra os resultados 

preliminares e os gabaritos divulgados. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 

(dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil posterior à data de divulgação do ato ou do fato que 

lhe deu origem. 

8.2 Os recursos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 

8.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes e (ou) 

fora das especificações e prazos estabelecidos neste edital e em outros editais serão indeferidos 

8.4 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos 

os candidatos. 

8.5 Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail do coordenador geral deste projeto na 

UFPR: tatianemarques@ufpr.br 

 

9. Atribuições e responsabilidades da coordenação da Olimpíada Interna de Contabilidade: 

9.1 A Coordenação Geral da Olimpíada Interna de Contabilidade da UFPR terá as seguintes 

responsabilidades:  

a) Planejamento e organização do projeto. 

b) Elaboração das provas e dos gabaritos. 

c) Aplicação e correção das provas. 

d) Conservação das provas - após 30 (dias), a Coordenação Geral das Olimpíadas poderá autorizar 

a reciclagem do papel das provas. 

e) Manutenção da página na internet, se houver, atualizada com informações sobre a Olimpíada. 

f) Elaboração do relatório final dos resultados da Olimpíada. 

g) Divulgação dos editais da Olimpíada. 

 

10. Das disposições gerais: 

Os casos omissos serão decididos pela Coordenação Geral da Olimpíada Interna de Contabilidade. 

 

11. Informações Adicionais: 

tatianemarques@ufpr.br 

sayuri.unoki@ufpr.br 

www.obc.unb.br 

 

 

 

 

______________________________________ 

Tatiane de Oliveira Marques 

Coordenadora 

 

 

______________________________________ 

Sayuri Unoki de Azevedo 

Vice-coordenadora 
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